
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 081 – Право 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціалізація  081 Право   

Освітня програма  Право          

Форма навчання   денна, заочна          

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання  – 240 кредитів ЄКТС, 4 роки 

Навчальний план, затверджений    Вченою радою  Університету Короля Данила, 

протокол №1 від  30.08.2016 р.   

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) _____________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) ____________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання наявність Повна 

загальна середня освіта або диплом молодшого спеціаліста 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

 

І. Цикл загальної підготовки 

 

ЗК-1. Здатність до 

абстрактного, логічного та 

критичного мислення, аналізу 

і синтезу. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Соціальна та 

економічна історія 

України 

Філософія 

Історія української 

культури 

Курсова робота 

ЗК-2. Здатність застосовувати 

знання в професійній 

діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних 

ситуаціях 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

Теорія держави і 

права 

Конституційне право 

України 

Адміністративне 

право 

Трудове право 

Цивільне право 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

 

Кримінальне право 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

ЗК-3. Уміння планувати і 

організовувати свою 

професійну діяльність. 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Автономія та відповідальність:  
відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик окремих 

осіб та/або груп осіб, оцінку 

стратегічного розвитку команди 

 

 

Юридична психологія 

 

ЗК-4. Знання і розуміння 

предмета та характеру 

професійної діяльності, 

природи етичних стандартів 

та здатність діяти на їх основі. 

 

Знання: критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності, 

зокрема на межі предметних галузей 

Комунікація:  зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

 

Релігієзнавство 

Соціологія 

Основи ораторського 

мистецтва 

ЗК-5. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Українська мова 

ЗК-6. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою як усно, так 

і письмово, у тому числі у 

професійній сфері. 

 

 

Комунікації: використання іноземних 

мов у професійній діяльності 

Автономія та відповідальність: 

здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності 

 

Іноземна мова 

ЗК-7. Навички збору і аналізу 

інформації з національних і 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 
Інформаційні 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

міжнародних джерел, оцінка її 

достовірності, використання 

сучасних інформаційних 

технологій і баз даних. 

 

 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Автономія та відповідальність:  

здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності 

 

технології 

Римське приватне 

право 

Міжнародне публічне 

право 

Міжнародне приватне 

право 

Право Європейського 

Союзу 

ЗК-8. Здатність проведення 

досліджень, уміння грамотно і 

точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, 

належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь 

в аргументованій професійній 

дискусії. 

 

Знання: критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності, 

зокрема на межі предметних галузей 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

 

Основи ораторського 

мистецтва 

ЗК- 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Автономія та відповідальність:  

здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності 

Історія української 

культури 

Філософія 

 

ЗК-10. Здатність бути 

критичним і самокритичним, 

визнавати та виправляти 

власні помилки. 

Комунікація:  зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

Автономія та відповідальність: 

відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик окремих 

осіб та/або груп осіб, оцінку 

стратегічного розвитку команди 

 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

ЗК-11. Вміння працювати 

самостійно, проявляти 

добросовісність, 

дисциплінованість, 

пунктуальність та 

відповідальність, а також 

працювати у команді колег за 

фахом. 

 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Автономія та відповідальність: 

відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик окремих 

осіб та/або груп осіб, оцінку 

стратегічного розвитку команди 

 

 

 

Адміністративне 

право 

Трудове право 

Цивільне право 

Кримінальне право 

Господарське право 

Сімейне право 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Ознайомлювальна 

практика 

Навчальна практика 

Виробнича практика 

Юридична практика 

ЗК-12. Здатність приймати 

неупереджені і мотивовані 

рішення, визначати інтереси і 

мотиви поведінки інших осіб, 

примирювати сторони з 

протилежними інтересами 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Автономія та відповідальність: 

відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик окремих 

осіб та/або груп осіб, оцінку 

стратегічного розвитку команди 

 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

ЗК-13. Цінування та повага 

різноманітності і 

мультикультурності. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація:  здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

 

 

Релігієзнавство 

Соціологія 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

ЗК-14. Прагнення до 

збереження навколишнього 

середовища. 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

 

Екологічне право 

Земельне право 

ЗК-15. Здатність 

усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні 

проблеми. 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

 

 

Конституційне право 

України 

Право Європейського 

Союзу 

 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

СК-1. Знання основ теорії та 

філософії права, структури 

правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

 

 Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

Філософія 

 

СК-2. Знання історії права та 

державних інститутів. 

 

 

Знання: критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності, 

зокрема на межі предметних галузей 

 Автономія та відповідальність: : 

здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності 

 

 

Історія держави і 

права України 

Історія держави і 

права зарубіжних 

країн 

СК-3. Знання стандартів 

правничої професії. 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

Конституційне право 

України 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

 сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

 

Цивільне право 

Кримінальне право 

Адміністративне 

право 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Міжнародне публічне 

право 

 

СК-4. Знання міжнародних 

стандартів прав людини. 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

Право Європейського 

Союзу 

Міжнародне публічне 

право 

Міжнародне приватне 

право 

 

СК-5. Знання Конвенції з 

захисту прав людини та 

основоположних свобод, а 

також прецедентної практики 

Європейського суду з прав 

людини. 

 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

 

Право Європейського 

Союзу 

Конституційне право 

України 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

 

СК-6. Знання засад і доктрин 

міжнародного публічного 

права, а також змісту 

основних міжнародно-

правових інститутів. 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

Міжнародне публічне 

право 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

СК-7. Знання основ права 

Європейського Союзу. 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

Право Європейського 

Союзу 

СК-8. Знання засад і доктрин 

національного права, а також 

змісту правових інститутів 

таких фундаментальних 

галузей права 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

 

Конституційне право 

України 

Адміністративне 

право 

Трудове право 

Цивільне право 

Кримінальне право 

Сімейне право 

Господарське право 

Земельне право 

Екологічне право 

Фінансове право 

Судові та 

правоохоронні органи 

України 

Право соціального 

забезпечення 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 
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повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

СК-9. Навички реалізації та 

застосування норм 

матеріального і 

процесуального права. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

 

Криміналістика 

Кримінологія 

СК-10. Уміння застосувати 

знання у практичній 

діяльності при моделюванні 

правових ситуацій. 

 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

 

 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

СК-11. Здатність визначати 

належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Автономія та відповідальність:  

прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та 

прогнозування 

 

 

 

 

 

Римське приватне 

право 

Житлове право 

Кримінально-

виконавче право 
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СК-12. Здатність аналізувати 

правові проблеми та 

формувати правові позиції. 

 
Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

Автономія та відповідальність: 

прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та 

прогнозування 

 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

 

СК-13. Здатність 

застосовувати юридичну 

аргументацію. 
Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

СК-14. Здатність виявляти 

проблеми правового 

регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, 

включаючи подолання 

юридичної невизначеності. 

 

Знання: критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності, 

зокрема на межі предметних галузей 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 
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процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

СК-15. Навички логічного, 

критичного і системного 

аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і 

значення. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація: здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

Курсові роботи 

Ознайомлювальна 

практика 

Навчальна практика 

Виробнича практика 

Юридична практика 

 

СК-16. Навички 

консультування з правових 

питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно 

до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм 

щодо нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Автономія та відповідальність: 

відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик окремих 

осіб та/або груп осіб, оцінку 

стратегічного розвитку команди 

 

 

Інформаційне право 

Конституційне право 

України 

Адміністративне 

право 

Трудове право 

Цивільне право 

Кримінальне право 

Сімейне право 

Господарське право 

Земельне право 

Екологічне право 

Фінансове право 

Судові та 

правоохоронні органи 

України 

Право соціального 

забезпечення 
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Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

 

СК-17. Навички самостійної 

підготовки проектів актів 

правозастосування. 

 

Знання: концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності 

Комунікація: зрозуміле і недвозначне 

донесення висновків, а також знань та 

пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх 

обґрунтовують, власного досвіду до 

фахівців і нефахівців в галузі 

професійної діяльності 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

 

СК-18. Здатність до 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

Знання: критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у 

навчанні та професійній діяльності, 

зокрема на межі предметних галузей 

Уміння: розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчанні, що 

передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування 

інноваційних підходів 

 

 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

цивільних справах 

Практика складання 

процесуальних 

документів у 

кримінальних 

справах 

Цивільне 

процесуальне право 

Кримінальне 

процесуальне право 

Адміністративне 

процесуальне право 

Господарське 

процесуальне право 

Ознайомлювальна 

практика 

Навчальна практика 
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Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

Виробнича практика 

Юридична практика 

 


